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werkt in uw voordeel!

werkt in uw voordeel!
Natuurlijk kent u het belang van continuïteit in het productie proces.
Kies daarom voor dé specialist voor reparatie en onderhoud van uw machinepark.
Koenders electro motors & machine maintenance is uw partner bij uitstek.
Met Koenders heeft u de beschikking over een uitgebreid team van ervaren technische
vakmensen op een flexibele basis. Op het door u gewenste tijdstip staan wij voor u klaar
en zorgen wij ervoor dat uw machines weer zo snel mogelijk operationeel zijn.
Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid voor het contractuele en administratieve
aspect dat komt kijken bij het inhuren van ZZP-ers.
Kortom, Koenders werkt in uw voordeel!

Optimaal rendement

Flexibel en betrokken

Tijd is geld. Uw machines moeten zo kort mogelijk stil
staan. Wij denken graag mee hoe de reparatie of het
onderhoud zo snel en efficiënt mogelijk kan worden
gerealiseerd.

Bij Koenders staan uw wensen centraal. Onze mensen
zijn flexibel inzetbaar. Dat wil zeggen dat wij onze
diensten kunnen inplannen op elk gewenst tijdstip
en op elke gewenste dag.

Doordacht periodiek onderhoud voorkomt onverwachte
kosten. Wij maken graag een pasklaar onderhoudsplan voor
uw machines om dergelijke kosten te voorkomen.

Tevens kan er in geval van een calamiteit snel actie ondernomen worden. Door de flexibiliteit en de betrokkenheid
van onze medewerkers bent u er van verzekerd altijd zo
snel mogelijk geholpen te worden.

Altijd de erkende specialist

Koenders heeft een eigen werkplaats

Alle ZZP-ers die voor ons werken zijn gemotiveerde en
gecertificeerde vakmensen. Betrokken en betrouwbare
specialisten met passie voor hun vak die in teamverband
kunnen werken.

Voor uitgebreide revisie of reparatie van machine onderdelen, zoals bijvoorbeeld electro motoren, hebben wij
de beschikking over een eigen werkplaats.

Onze medewerkers, onder andere monteurs, lassers, plaatwerkers en elektro technische specialisten, zijn gescreend op
vakmanschap, zelfstandigheid en flexibiliteit. Kenmerken die
wij hoog in het vaandel hebben staan.
Vanzelfsprekend beschikken alle ZZP-ers over de juiste papieren
zoals VCA en VAR.

Hier kunnen wij gebruik maken van gespecialiseerde apparatuur die ons in staat stelt uw machine onderdelen een tweede
leven te geven.
Een voordeel voor u omdat revisie of reparatie vaak minder
kosten met zich mee brengt dan vervanging door nieuwe
onderdelen.

Koenders maakt het u graag makkelijk
Eén aanspreekpunt,
één tarief en één factuur
Koenders houdt alles het liefst zo helder en
eenvoudig mogelijk. Wij ontzorgen u graag
van alle zaken die komen kijken bij het inhuren van ZZP-ers.
Als opdrachtgever heeft u bij ons te maken met
één vast aanspreekpunt. Iemand die met u mee
denkt en maatwerkoplossingen biedt die passen
bij uw specifieke vraag.
Onze ZZP-ers werken voor hetzelfde aantrekkelijke
tarief en staan bij ons op de Pay-Roll. Uiteraard
zorgen wij ervoor dat de VAR verklaringen en de
aansprakelijkheids verzekeringen in orde zijn.
Na afloop ontvangt u voor alle ZZP-ers slechts één
overzichtelijke factuur. Uw administratie heeft dan
slechts met één crediteur te maken.

Monteurs, lassers, plaatwerkers,
elektro technische specialisten en meer!

Koenders repareert en onderhoudt
uw machinepark.
Als ZZP-intermediair hebben wij voor
elke opdracht de juiste ervaren specialist
tot uw beschikking.
Zij kozen voor Koenders
Koenders werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Wij zijn bekend met de specifieke eisen die
gelden in diverse sectoren, zoals hygiëne in de foodsector en stofvrij werken in cleanrooms.
Daarom kozen deze bedrijven voor onze expertise.
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